
Vaststelling subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2016 natuur-

en landschapsbeheer Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 september 2015, kenmerk 3.5/2015004145, team

Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraag-

perioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur-

en landschapsbeheer provincie Drenthe 2015 (SVNL) en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN)

 
Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2015;

 

BESLUITEN:

 

ARTIKEL I
 

A. SUBSIDIEPLAFONDS

 

Voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe (SVNL) worden voor het

begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld.

 

1.1 Natuur- en landschapsbeheer

 

a. Continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders

als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4, en artikel 5.1.2.1, lid 4, voor subsidies als bedoeld in:

• artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer), ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aan-

duiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04,

N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01,

N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.02 en N17.03;

• artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

• artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen), ten behoeve

van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02.00, L01.02.01, L01.02.02,

L01.03, L01.04.01, L01.05, L01.06 en L01.08,

 

ten behoeve van:

i. het beheer op de terreinen, waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor

beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december

2016 of

ii. het beheer op de terreinen, waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is

verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

 

€ 11.000,-- voor terreinen, die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland;

 

€ 2.000,-- voor terreinen, die zijn gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.

 

b. Continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen aan andere beheerders dan

bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4, en artikel 5.1.2.1, lid 4, voor subsidies als bedoeld in:

• artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer), ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aan-

duiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04,

N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01,

N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.02 en N17.03;

• artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

• artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen), ten behoeve

van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02.00, L01.02.01, L01.02.02,

L01.03, L01.04.01, L01.05, L01.06 en L01.08,
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ten behoeve van:

i) het beheer op de terreinen, waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor

beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016

of

ii) het beheer op de terreinen, waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt

voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

 

€ 20.000,-- voor terreinen, die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland;

 

€ 2.000,-- voor terreinen, die zijn gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.

 

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

 

1. Aanvragen voor subsidies SVNL kunnen in de periode van 15 november 2015 tot en met 31 de-

cember 2015 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225,

8004 DE te Zwolle.

 

C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2016

 

1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de SVNL, worden

voor dit begrotingsjaar, conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid

vastgesteld.

2. De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage

2, onderdelen A.1 en A.2 van de SVNL, wordt voor dit begrotingsjaar, conform de bij dit besluit

gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld.

3. De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 1.1, van dit besluit

wordt voor dit begrotingsjaar, conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid

vastgesteld.

4. Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN, zoals die

luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn

verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd,

is vastgesteld op 0,98%.

5. De tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, bedoeld

in artikel 3.1.8, eerste lid onder c, van de SVNL worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit

besluit gevoegde bijlage 4, in euro’s per eenheid vastgesteld.

ARTIKEL II
 

De subsidies zoals opgenomen in dit besluit, worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook

door de Europese Commissie en de minister van Economische Zaken zijn of worden goedgekeurd.

 

ARTIKEL III
 

De subsidies zoals opgenomen onder artikel I, onderdeel 1.1, worden uitsluitend verstrekt voor zover

het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016.

 

Artikel IV
 

De subsidieplafonds zoals opgenomen onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1 (natuurbeheer),

zijn onderling uitwisselbaar.

 

ARTIKEL V
 

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag

na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
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Bijlage 1
 

 Stelsel Natuur en landschap

 Tarieven Natuurbeheer

 Openstelling 2016

   

Tarief 2016  in euro'sBeheertypenr  BT

1,62Zee en wadN01.01

80,13Duin- en kwelderlandschapN01.02

117,18Rivier- en moeraslandschapN01.03

64,43Zand- en kalklandschapN01.04

5,06RivierN02.01

71,78Beek en bronN03.01

41,60KranswierwaterN04.01

41,89Zoete plasN04.02

51,69Brak waterN04.03

1,62Afgesloten zeearmN04.04

511,28MoerasN05.01

537,08Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)N05.02

1.581,74Veenmosrietland en moerasheideN06.01

1.839,53TrilveenN06.02

125,53HoogveenN06.03

172,49Vochtige heideN06.04

52,86Zwakgebufferd venN06.05

62,53Zuur ven of hoogveenvenN06.06

182,18Droge heideN07.01

76,96ZandverstuivingN07.02

8,80Strand en embryonaal duinN08.01

180,26Open duinN08.02

857,82Vochtige duinvalleiN08.03

141,78DuinheideN08.04

106,26Schor of kwelderN09.01

1.596,63Nat schraallandN10.01

972,80Vochtig schraallandN10.02

503,37Droog schraallandN11.01

1.321,52BloemdijkenN12.01

205,76Kruiden- en faunarijk grasland (met ingebruikgeving)N12.02

425,65GlanshaverhooilandN12.03

465,92Zilt - en overstromingsgraslandN12.04

804,11Kruiden- en faunarijke akker (met ingebruikgeving)N12.05

74,57RuigteveldN12.06

497,61Vochtig weidevogelgrasland (met ingebruikgeving)N13.01

17,18Wintergastenweide (met ingebruikgeving)N13.02

€ 31,52Rivier- en beekbegeleidend bosN14.01

18,20Hoog- en laagveenbosN14.02

55,24Haagbeuken- en essenbosN14.03

54,94DuinbosN15.01

87,98Dennen-, eiken- en beukenbosN15.02

4,46Droog bos met productie (hout op stam)N16.01

12,98Vochtig bos met productie (hout op stam)N16.02

2.467,25Vochtig hakhout en middenbosN17.01

301,79Droog hakhoutN17.02

280,52Park- en stinzenbosN17.03

1.776,66EendenkooiN17.04
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Bijlage 2
 

  Tarieven landschap (binnen natuurterreinen)

  Openstelling 2016

    

Tarief 2016  in euro'sEenheidPakketomschrijvingIndexcode

 per stuk per jaarLandschapsbeheertype Poel en klein historisch waterL01.01

93,74 Poel en klein historisch water - gemiddeldL01.01.00

65,39 Poel en klein historisch water < 175 m2L01.01.01b

105,89 Poel en klein historisch water > 175 m2L01.01.01b

 are per jaarLandschapsbeheertype Houtwal en houtsingelL01.02

27,57 Houtwal en houtsingel - gemiddeldL01.02.00

26,66 Houtwal en houtsingelL01.02.01

33,28 Hoge houtwalL01.02.02

31,52 Holle weg en graftL01.02.03

 100 meter per jaarLandschapsbeheertype ElzensingelL01.03

90,20 Elzensingel bedekking - gemiddeldL01.03.00

44,31 Elzensingel bedekking 30-50%L01.03.01a

69,91 Elzensingel bedekking >50-75%L01.03.01b

98,47 Elzensingel bedekking >75%L01.03.01c

 are per jaarLandschapsbeheertype Bossingel en bosjeL01.04

19,34 Bossingel en bosjeL01.04.01

 100 meter per jaarLandschapsbeheertype Knip- en  scheerhegL01.05

261,90 Knip- en scheerheg - gemiddeldL01.05.00

271,68 Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclusL01.05.01a

173,88 Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclusL01.05.01b

 100 meter per jaarLandschapsbeheertype StruweelhaagL01.06

221,45 Struweelhaag cyclus - gemiddeldL01.06.00

235,95 Struweelhaag cyclus 5-7 jaarL01.06.01a

164,26 Struweelhaag cyclus >12 jaarL01.06.01b

 100 meter per jaarLandschapsbeheertype LaanL01.07

152,89 Laan - gemiddeldL01.07.00

59,99 Laan stamdiameter < 20 cmL01.07.01a

113,02 Laan stamdiameter 20-60 cmL01.07.01b

254,75 Laan stamdiameter > 60 cmL01.07.01c

 per stuk per jaarLandschapsbeheertype  KnotboomL01.08

7,35 Knotboom - gemiddeldL01.08.00

2,46 Knotboom stamdiameter < 20 cmL01.08.01a

7,61 Knotboom stamdiameter 20-60 cmL01.08.01b

9,64 Knotboom stamdiameter > 60 cmL01.08.01c

 hectare per jaarLandschapsbeheertype HoogstamboomgaardL01.09

1.618,31 HoogstamboomgaardL01.09.01

0,00 Halfstamboomgaard bij historische boerderijenL01.09.02.Z

  Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomenL01.13

0,00 Leibomen bij historische boerderijenL01.13.03.Z

  Aardwerk en groeveL03

966,27hectare per jaarAardwerk en groeveL03.01.00

0,00hectare per jaarSchurvelingen en zandwallen op GoereeL03.01.02.ZH
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Bijlage 3
 

  Toeslagen natuurbeheer

  Openstelling 2016

    

In euro'sHectare per jaar Toeslagen

 Hectare per jaarToeslag schaapskuddes natuurT5

428,96hoog  

260,91laag  

33,34Hectare per jaarToeslag recreatie natuurT6

401,35Hectare per jaarToeslag vaarland natuurT7

0,00Hectare per jaarToeslag monitoring natuurterreinenT11

0,00Hectare per jaarToeslag monitoring landschap binnen natuurterreinenT12
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Bijlage 4

 Stelsel Natuur en landschap

 Tarieven Monitoring

 Openstelling 2016

   

Tarief 2016  in euro'sBeheertypenr  BT

-,--Zee en wad01.01

15,46Duin- en kwelderlandschap01.02

9,37Rivier- en moeraslandschap01.03

8,43Zand- en kalklandschap01.04

-,--Rivier02.01

-,--Beek en Bron03.01

-,--Kranswierwater04.01

-,--Zoete plas04.02

-,--Brak water04.03

-,--Afgesloten zeearm04.04

19,19Moeras05.01

11,66Gemaaid rietland05.02

24,37Veenmosrietland en moerasheide06.01

20,91Trilveen06.02

28,26Hoogveen06.03

14,55Vochtige heide06.04

90,60Zwakgebufferd ven06.05

90,50Zuur ven of hoogveenven06.06

13,40Droge heide07.01

13,40Zandverstuiving07.02

7,37Strand en embryonaal duin08.01

19,39Open duin08.02

24,81Vochtige duinvallei08.03

13,40Duinheide08.04

17,29Schor of kwelder09.01

28,17Nat schraalland10.01

20,45Vochtig hooiland10.02

16,75Droog schraalland11.01

14,92Bloemdijk12.01

2,86Kruiden- en faunarijk grasland12.02

15,50Glanshaverhooiland12.03

17,29Zilt- en overstromingsgrasland12.04

8,41Kruiden- en faunarijke akker12.05

4,75Ruigteveld12.06

7,58Vochtig weidevogelgrasland13.01

 Wintergastenweide13.02

17,88Rivier- en beekbegeleidend bos14.01

9,57Hoog- en laagveenbos14.02

16,15Haagbeuken- en essenbos14.03

6,99Duinbos15.01

6,99Dennen-, eiken- en beukenbos15.02

4,69Droog bos met productie16.01

4,69Vochtig bos met productie16.02

13,21Vochtig hakhout en middenbos17.01

2,84Droog hakhout17.02

2,84Park- en stinzenbos17.03

 Eendenkooi17.04

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

 

 

Uitgegeven 9 oktober 2015
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